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Baksteen … bron van vernieuwing
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het plein zijn ook alle omliggende straten vernieuwd, van gevel tot gevel. 
Met de bronzen sculptuur ‘De Bron’ brengt kunstenaar Philip Aguirre y 
Otegui het voorplein tot leven, een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Monumentaal en uitnodigend
Het monumentale gebouw rust op een glazen sokkel. Dat komt de 
gelijkvloerse transparantie ten goede en zet het publieke karakter in de 
verf. De ingang wordt gedomineerd door een indrukwekkende uitkraging 
die een overdekte inkom biedt. De zwevende luifel organiseert bovendien 
een geleidelijke overgang tussen het voorplein en de inkom van het 
gebouw.

Baksteen met een knipoog naar het historische Brugge
Het gebouw heeft een robuuste, massieve verschijningsvorm in 
roodbruine baksteen, afgestemd op het kleurenpalet van de stad. 
De stenen werden vol in de mortel geplaatst en met een eenvoudige 
afgestreken voeg verwijzen ze naar de traditionele manier van metselen. 
Een referentie naar het historische Brugge.

De massieve bakstenen kolommen geven de gevel een mooie cadans. 
Met hun solide karakter zorgen ze voor voldoende schaduw en fungeren 
ze als een geïntegreerde zonwering. Vanaf de tweede verdieping sturen 
ze het zicht van binnen naar buiten richting het centrum, waar de drie 
torens van het Belfort, de Sint-Salvatorskathedraal en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk de Brugse skyline kenmerken.
 
www.meta.be 

Eduardo Souto de Moura en META architectuurbureau leveren met 
het ‘Bruges Meeting & Convention Centre (BMCC)’ een beeldbepalend 
stadsvernieuwingsproject af voor de Brugse binnenstad. 

Het BMCC biedt op de benedenverdieping een multifunctionele beurshal 
(4.500m²). Op de bovenverdiepingen bevindt zich het congresgedeelte 
voor ruim 500 deelnemers. Het beurs- en congresgedeelte zijn met 
elkaar verbonden via een gemeenschappelijke inkom, maar kunnen 
perfect onafhankelijk van elkaar én tegelijkertijd gebruikt worden. Het 
beursgedeelte kan door de glazen buitenwanden van de beurshal te 
openen, in het kader van events, omgevormd worden tot een publiek 
overdekt plein, toegankelijk voor alle passanten en integraal deel 
uitmakend van de buurt.

Meer in detail bevat het programma een opsplitsbaar auditorium met 
inschuifbare tribune voor ruim 500 bezoekers, 12 vergaderzalen die 
ook nog eens opdeelbaar zijn, een cateringruimte van 675m², een 
aangrenzend terras van 176m², een ondergrondse fietsenstalling en 
ruime, gebruiksvriendelijke parking voor organisatoren. 

Wijkgericht en dynamiserend
Dit stadsvernieuwingsproject genereerde een nieuwe dynamiek in West-
Brugge. Naast de bouw van het BMCC werd ook de volledige omgeving 
rondom het nieuwbouwproject opnieuw aangelegd. Het Beursplein is nu 
een nieuw stedelijk plein geworden dat rust uitstraalt. Bij de heraanleg van 
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